REFERAT FRA SU-MØTE 18.11.20
Sted og tid: Onsdag 18. november kl. 19.30, på Messenger.
Innkalte: Maria Susann Johannesen (Ingrid på Lønn og Magnus på Rogn), Ingeborg Ruud Olsen (Elise
på Lønn), Kjetil Indrevær (Hille og Johanne på Selje), Siv Anita Guldbrandsen (Amanda på Lønn og
Charlotte på Bjørk) Bente Nesvaag (tillitsvalgt), Gry W. Johnsen (ansattrepresentant), Live Brovold
Sveum (styrer) og Ragnhild Finden (eier).
Forfall: Maria og Gry
Saker:
1. Konstituering av Samarbeidsutvalget 2019-2020
a. Presentasjon av oss i Samarbeidsutvalget
b. Retningslinjer for SU
Fra Vedtektenes § 10: Foreldrerådet i barnehagen består av foreldre eller foresatte til
alle barna i barnehagen. Det velges to representanter med vararepresentanter til
samarbeidsutvalget. Representantene sitter for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget
består av foreldrerepresentantene, en representant for de ansatte, styrer og eier.
Samarbeidsutvalget skal i følge Lov om barnehager ”… være kontaktskapende,
rådgivende og samordnende for alle parter som på ulike måter har et ansvar for
barnehagens innhold og drift.”
”Fra årsplanen: SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
Fra foreldrerådet skal det velges en representant og en vararepresentant fra barna i
Rogn og Selje og en representant og en vararepresentant fra barna i Bjørk og Lønn til
barnehagens samarbeidsutvalg. I tillegg sitter to representanter for ansatte, pluss styrer
og eier i SU. Samarbeidsutvalgets oppgave er å være et samarbeidsorgan mellom
foreldre, personalet og eiere. Samarbeidsutvalget godkjenner også barnehagens
årsplan.”
c. Valg av leder, skal velges blant de som er representanter (altså de som sitter på andre
året.). Det er Maria Susann Johannesen som er leder for SU 2020-2021.
d. Saker som bør tas opp av SU
SU skal være et kontaktledd mellom foreldrene og barnehagen, et formelt organ som
skal ta opp saker fra foreldrene samt saker som barnehagens ledelse ønsker å
diskutere med foreldrenes valgte representanter. Slike saker kan være ønsker fra
foreldrene, klager fra foreldrene, utvikling av barnehagen samt også deltakelse i
utarbeiding av årsplan. SU bør også jobbe med arrangementer for familiene, og være
involvert i foreldremøtene. SU kan også gjennomføre temamøter og sosiale
sammenkomster for familiene. Foreldrerepresentantene i SU kan møtes for å planlegge
rent praktiske saker, arrangementer osv., men dersom det skal diskuteres andre ting
som gjelder barnehagen så må hele SU innkalles og det må skrives referat.
e. Taushetsplikt
Foreldrerepresentantene i SU får mer opplysninger og innsyn i saker enn det som
vanligvis deles med alle foreldrene. Derfor er det viktig oppmerksom på at slik

informasjon ofte kan være taushetsbelagt.
f.

Bilde og oppslag
Det skal lages et oppslag med bilder og navn/adresser/telefonnummer på de som er i
SU, som henges opp i avdelingene og legges på nettsiden samt opplyses i facebookgruppa for foreldre og ansatte. Referat fra SU-møtene skal legges ut på nettsida.

2. Arbeidsplan for SU 2020-2021
a. Arrangementer under Pandemien er for det meste avlyst. Under er en liste på hva vi
ved normaltilstand arrangerer.
i. Nissefest
ii. Aktivitetsdag – Hva ønsker årets SU å arrangere for foreldrene?
iii. 17. mai-trening
I tillegg har vi for foreldrene arrangert høstfest, sommeravslutning for alle og
egen avslutning for skolegruppa, samt påskefrokost.
Vi er forhindret fra å arrangere store samlinger for foreldrene dette året, pga korona.
Nissefesten blir erstattet med en nissedag 10.12 for barna med grøt og aktiviteter i
avdeling, samt besøk hos nissen på låven. Det blir en foreldrekaffe to-go i desember og
gaveposehenting i avdeling.
Vi vil også sette ned et lite utvalg som kan finne fram til en god arrangementsplan for
framtida, både i normaltid og i koronatid. De arrangementene som var passende for en
mindre barnehage er kanskje ikke lenger så gode for en større barnehage. Vi tar opp
dette temaet neste møte.
b. Foreldremøter/temamøter – Kan vi tilby et Webinar? Vårens temamøte for foreldrene
ble avlyst pga koronastengt. Temaer som er aktuelle er inkluderende barnehagemiljø –
hvordan kan foreldrene delta for å bidra til å skape et positivt og inkluderende miljø for
alle barn. Ta initiativ til å diskutere hvordan vi løser bursdager og gaver og besøk
hjemme av andres barn. Barn i naturen er også et godt tema. Inspirerende forslag til
hva vi kan gjøre ute. Aktuelt å spørre på en tavlepost hva foreldrene kan være
interessert i.
c. Foreldreundersøkelsen: Utdanningsdirektoratet tilbyr hvert år Foreldreundersøkelsen til
alle barnehager. Link til undersøkelsen sendes ut i slutten av november, frist 10.
desember. Veldig viktig med høy deltakelse.
3. Foreldrekassa
Vi har en foreldrekonto som det står 3500,- på nå. SU vil be foreldrene om 100 kr pr familie inn
på konto – som brukes til teaterbesøk for barna, tur for skolegruppa og når det er behov for
gaver eller lignende. Maria skriver et brev som sendes foreldrene.
4. Orientering og diskusjon:
a. Personalsituasjonen: Live orienterte om hvordan personalsituasjonen er nå. Det er
krevende, fordi vi har noen langtidssykmeldte og i tillegg kommer det at det er lav
terskel for å måtte teste seg for korona, med påfølgende dagers ventetid for svar. Vi
jobber hardt for å bruke kjente vikarer, og har ansatt flere flinke folk i løpet av høsten.
To til er på vei inn. Barna er veldig fortrolig med å bli kjent med nye vikarer, så lenge vi

setter faste folk på tidlig og sen-vakter. Tilbakemeldingen fra foreldrene er at dette
fungerer veldig bra, og at de ikke legger merke til at vi har utfordringer med å få
kabalen til å gå opp.
b. Økonomi: Den gode nyheten er at vi kommer til å klare oss godt i 2020 og også i 2021.
Men fra 2022 frykter vi kutt i tilskudd på en halv million dersom regjeringen får sine
forslag om kutt i kapitaltilskudd og pensjonstilskudd gjennom i statsbudsjettet. Det er
krise for de private barnehagene og vil føre til mange konkurser i barnehager som
allerede nå driver helt på kanten av det som er mulig økonomisk sett.
c. Mat: Vi har kommet i gang igjen med matservering, og tilbakemeldingen fra
foreldrerepresentantene er at det er de veldig fornøyd med. Vi fortsetter ut året slik vi
har det nå.
5. Informasjonssaker:
Foreldrekaffe torsdag morgen i forbindelse med PBLs likebehandlingsaksjon.
6. Saker fra foreldre
7. Neste møte
13. januar 2021.
8. Eventuelt

Hilsen Ragnhild og Live

